Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ
Катедра: МЕНИЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА
Професионално направление: 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: МЕНИЖДМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ
Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: СЕМЕСТРИАЛЕН ПРОЕКТ
2. Код на курса: 07.1.5.7.27
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: професионален бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: V
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: избира се от студентите, съобразно тематичното направление на
курсовия проект и специализацията на преподавателя.
9. Резултати от обучението за дисциплината:
Целта на проекта е придобиване на комплексни знания и практически умения за
решаване на професионално ориентирани казуси (проблеми).
10.Начин на преподаване: консултации и наставничество.
11.Предварителни изисквания:
От съществено значение са знанията придобити по дисциплините включени в трети,
четвърти и пети семестър от учебния план на специалността.
12. Съдържание на курса:
Темата се предлага от студента и се обсъжда и уточнява с ръководителя. Работата по
проекта предполага събиране и обработка на реални или реалистични данни от различни
източници или чрез собствени наблюдения. Проектът трябва да завърши с резултат
базиран на посочената цел и получен въз основата на теоретична, изчислителна и
аналитична част. Проектът се защитава.
13. Библиография:
Използваната литература се посочва от студента и се проверява от научния
ръководител на семестриалния проект, съобразно темата.
14. Методи и критерии на оценяване:
Дисциплината завършва със защита на проекта. Окончателната оценка по дисциплината се
оформя на базата на точкова система като максималния брой точки, който студентите могат
да получат е 100 (Таблица 1.). Те формират оценката по следния начин:

Брой точки
0 – 20
20 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 84
85 – 100

Таблица 1.
Оценка по шестобалната система
Слаб 2 (F)
Слаб 2 (FX)
Среден 3,00 (E)
Среден 3,00 (D)
Добър 4,00 (C)
Мн. добър 5,00 (B)
Отличен 6,00 (A)

15. Език на преподаване: български

